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Sammanträdesdatum

25 oktober 2016
Socialnämnden
Plats och tid

Styrhytten, tisdagen den 25 oktober 2016, klockan 8.15-12.00

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande
Lena Andersson, C
Kevin Kirk, C, tjg ers för Karin Häggqvist, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Erika Öhlin, S, tjg ers för Karin Juleshaug, S
Anna Olsson, S, tjg ers
Sune Elvstål, S, tjg ers för Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Christian Kamrup, ekonom

Justerare

Marie Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 31 oktober 2016

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 124-125

Sofie Een
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Marie Svensson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

25 oktober 2016

Datum då anslaget sätts upp

1 november 2016

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

22 november 2016
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25 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 124

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
____________________________________________________________
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25 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 125

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017, plan 2018-2019
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner RI-mål för socialnämndens
verksamheter. RI-målen utgör verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner nämndmålen.
2. Socialnämnden har tagit del av detaljbudget 2017.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över
enhetschefernas mandat och involvera enhetscheferna på respektive
enhet i den ekonomiska processen (budget och uppföljning). Arbetet ska
redovisas till socialnämnden löpande.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att redan nu se över och
förändra arbetssätt och strukturen tillsammans med all personal i
verksamheterna i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017.
5. Socialnämnden uppdrar till förvaltningens verksamheter att genomföra
besparingar på 10 mkr och att förvaltningschefen tillsammans med
förvaltningens verksamheter presenterar förslag till beslut i syfte att nå
resultat enligt tilldelad budgetram 2017. Förslag till beslut ska
presenteras tillsammans med en risk- och konsekvensanalys.
6. Socialnämndens ambition är att följa det fortsatta arbetet i arbetsutskottet
genom att, såsom socialnämnden ha ekonomisk uppföljning månadsvis.
____________________________________________________________
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25 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 125 (forts)

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017, plan 2018-2019
Bakgrund
Ny budgetram antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2016. Nämnderna
ska besluta om sin detaljbudget för 2017 med mål vid sina respektive
oktobersammanträden. Tjänstemän, arbetsutskottet och socialnämnden har
arbetat med att ta fram Ri-mål och nämndsmål med tillhörande mått.
Underlag för beslut
Socialnämndens arbetsutskott 11 oktober 2016, § 20
Detaljbudget för socialnämnden 2017
Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 17 oktober
2016
Förslag som läggs på mötet
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden godkänner RI-mål för
socialnämndens verksamheter.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden godkänner nämndmålen.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden godkänner att den har tagit
del av detaljbudget 2017.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden ger förvaltningschefen i
uppdrag att se över enhetschefernas mandat och involvera enhetscheferna på
respektive enhet i den ekonomiska processen (budget och uppföljning).
Arbetet ska redovisas till socialnämnden löpande.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden ger förvaltningschefen i
uppdrag att redan nu se över och förändra arbetssätt och strukturen
tillsammans med all personal i verksamheterna i syfte att nå resultat enligt
tilldelad budgetram 2017.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningens
verksamheter att genomföra besparingar på 10 mkr och att
förvaltningschefen tillsammans med förvaltningens verksamheter presenterar
förslag till beslut i syfte att nå resultat enligt tilldelad budgetram 2017.
Förslag till beslut ska presenteras tillsammans med en risk- och
konsekvensanalys.
Malin Bergman, C, föreslår att socialnämndens ambition är att följa det
fortsatta arbetet i arbetsutskottet genom att, såsom socialnämnden ha
ekonomisk uppföljning månadsvis.
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25 oktober 2016
Socialnämnden

Sn § 125 (forts)

Dnr 2016-000143

Detaljbudget 2017, plan 2018-2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
förslag till detaljbudget 2017, plan 2018-2019 med mål men begär hos
kommunfullmäktige tilläggsanslag om 5 mkr, vilket motsvarar hälften av det
som inte inryms i denna rambudget.
Till det har kommit nya förslag.
Ordförande kommer att fråga på de nya förslagen, varje punkt för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de nya förslagen punkt för punkt finner ordförande att
socialnämnden bifaller dessa.
_______
Kopia till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Socialchef
Verksamhetschefer
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